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A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Alapszabálya 

– egységes szerkezetben a soron következő Küldöttgyűlésen elfogadni 

javasolt módosításokkal – 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) küldöttgyűlése az 

igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 71. § (3) 

bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Magyar Igazságügyi 

Szakértői Kamara alapszabályát az alábbiak szerint fogadja el: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A Kamara neve: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara. 

(2) A Kamara rövidített neve: MISZK. 

(3) A Kamara 

a) angol nyelvű elnevezése: Hungarian Chamber of Judicial Experts, 

b) német nyelvű elnevezése: Ungarische Kammer der Gerichtlichen Sachverständigen, 

c) francia nyelvű elnevezése: Chambre Hongroise des Experts Judiciaires. 

(4) A Kamara az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény szerinti 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara általános jogutódja. 

(5) A Kamara székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. 3. emelet. 

(6) A Kamara Magyarország egész területére kiterjedő illetékességgel jár el. 

(7) A Kamara területi ügyfélszolgálati pontokat működtet az alábbi településeken: 

Budapest, Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Szeged, Veszprém. 

(8) A Kamara honlapja (közleményeinek internetes elérhetősége): http://miszk.hu 

(9) A Kamara elektronikus levelezési címe: titkarsag@miszk.hu. 

(10) A Szaktv.-ben és a jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Kamara 

Szervezeti és Működési Szabályzatát kell alkalmazni. 

2. § 

(1) A Kamara a Szaktv. erejénél fogva létrejött, országos illetékességgel rendelkező 

köztestület.  
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(2) A Kamara önkormányzati elven alapuló, az igazságügyi szakértők érdekeit képviselő 

köztestület. A Kamara képviseleti, ügyintézői szervezettel és önálló költségvetéssel 

rendelkezik. Köztestületként az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos 

művelésének támogatásával, a szakmai és fegyelmi elvek meghatározásával és 

érvényesítésével, valamint a szakértők képviseletével kapcsolatos közfeladatokat látja el. 

A Kamarát a törvényszék nem veszi nyilvántartásba. 

(3) A Kamara képviseletét az elnök, akadályoztatása esetén vagy távollétében az általános 

elnökhelyettes látja el. 

(4) A Kamara hivatalos pecsétje kör alakú, benne köralakban „Magyar Igazságügyi 

Szakértői Kamara” felirat áll. 

(5) A Kamara hivatali feladatai ellátása során jogosult Magyarország címerének 

használatára, épületein és helyiségeiben való elhelyezésére. 

3. § 

(1) A Kamara célja: 

a) a jogszabályból és a köztestületi minőségéből fakadó közfeladatok önkormányzati 

elveken alapuló ellátása,  

b) az igazságügyi szakértők anyagi, erkölcsi és szakmai érdekképviseletének ellátása, 

c) az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének támogatása. 

(2) A Kamara az igazságügyi szakértők szakmai irányításával, érdekképviseletével, 

valamint az igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő közfeladatokat látja el. 

Ennek során: 

a) az igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő ügyekben képviseli és védi az 

igazságügyi szakértői kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, az igazságügyi 

szakértők jogait, 

b) képviseli az igazságügyi szakértői kart a nemzetközi szakmai szervezetekben, 

c) megalkotja az alapszabályát, 

d) véleményezési jogot gyakorol a szakértői tevékenységet érintő jogszabályok 

megalkotásánál, 

e) szervezi az igazságügyi szakértők, szakértőjelöltek szakértői munkával összefüggő 

szakmai továbbképzését, ennek során együttműködik a szakmai, civil szervezetekkel, más 

szakmai kamarákkal, 

f) megalkotja a fegyelmi eljárási szabályzatot, az igazságügyi szakértők etikai kódexét és 

az etikai eljárási szabályzatot, továbbá a Szaktv.-ben meghatározott esetekben az 

igazságügyi szakértővel szemben fegyelmi és etikai eljárást folytat le, nyilvántartja a 

jogerős fegyelmi és etikai határozatokat, 

g) az igazságügyi szakértői tevékenységre vonatkozó szakmai iránymutatást ad ki, 
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h) nyilvántartást vezet a szakértőjelöltekről, igazolja a szakértőjelöltek gyakorlatát, 

előírja a szakértőjelöltekre vonatkozó kötelező képzési és vizsgakövetelményeket, 

valamint kiállítja a szakértőjelöltek igazolványát, 

i) rendszeresen értékeli az igazságügyi szakértő szakmai tevékenységét, 

j) törvényben meghatározott esetekben kezdeményezi az igazságügyi szakértőnek a 

névjegyzékből való törlését és 

k) a szakértők által beküldött statisztikai adatokat gyűjti és feldolgozza. 

(3) A Kamara közigazgatási hatóságként jár el a Szaktv.-ben meghatározott kamarai 

hatósági ügyekben. 

(4) A Kamara egyéb feladatait jelen Alapszabály és a Kamara tevékenységére vonatkozó 

mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak alapján, valamint a rendelkezésre álló 

feltételekre figyelemmel a küldöttgyűlés határozza meg. 

II. Fejezet 
A kamarai tagság 

1. A kamarai tagság keletkezése és megszűnése 

4. § 

(1) Az igazságügyi szakértő az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételével, a 

határozat jogerőre emelkedésének napján a Szaktv. erejénél fogva a Kamara tagjává válik. 

(2) A Kamarának nincs tiszteletbeli, pártoló vagy egyéb, a Szaktv.-ben nem szabályozott 

tagsága. Az igazságügyi szakértő Kamarai tagsága megszűnik, ha 

a) az igazságügyi szakértői névjegyzékből törölték, 

b) meghalt. 

(3) Az igazságügyi szakértő kamarai tagságát meg kell szüntetni, ha 

a) ezt az igazságügyi szakértő kéri, 

b) a Kamarából kizárták, 

c) a kamarai tagdíjat felszólítás ellenére nem fizeti meg vagy 

d) kötelező szakmai kamarai tagság esetén szakmai kamarai tagsága megszűnt. 

2. A kamarai tag jogai és kötelességei 

5. § 

(1) A Kamara tagjának joga, hogy 

a) az igazságügyi szakértői címet viselje, 

b) a küldöttgyűlésbe küldöttet válasszon és küldöttnek megválasszák, 
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c) kamarai tisztségviselőket válasszon és kamarai tisztséget viseljen,  

d) igénybe vegye a Kamara szolgáltatásait, 

e) kamarai tagságát szüneteltethesse, 

f) jogorvoslati jogát gyakorolja, 

g) panaszjoggal éljen, 

h) kérelmezhesse törlését az igazságügyi szakértői névjegyzékből,  

i) a Kamara által nyilvántartott adatairól a vonatkozó szabályzat szerint kérésére a 

Kamarától tájékoztatást kapjon. 

(2) A Kamara tagja az (1) bekezdésen túl minden egyéb, jogszabályban foglalt 

jogosultságát gyakorolhatja. 

(3) A Kamara tagjának kötelessége, hogy 

a) megtartsa az Alapszabályban és a Kamara egyéb szabályzatában, különösen a fegyelmi 

eljárási és az etikai szabályzatban foglaltakat, 

b) megfizesse a kamarai tagdíjat, 

c) részt vegyen a Kamara, illetve a szakmai tagozata által szervezett szakmai képzéseken, 

d) a kamarai tagsághoz méltó, etikus és kötelességtudatos magatartást tanúsítson. 

(4) A szakértőjelölt köteles a Kamara által külön szabályzatban előírt képzésen részt 

venni, különösen a szakértői alapismeretek oktatásán.  

3. A kamarai tagság szüneteltetése 

6. § 

(1) A Szaktv.-ben foglaltak szerint az igazságügyi szakértő a Kamara engedélyével 

kamarai tagságát szüneteltetheti. A kamarai tagság abban az esetben szüneteltethető, ha 

az igazságügyi szakértő igazolja, hogy a folyamatban lévő ügyeit befejezte, a szakértői 

kirendelése alól felmentését kérte és azt az eljáró hatóság elfogadta, valamint a 

folyamatban lévő megbízásait felmondta. 

(2) A kamarai tagság szüneteltetésének engedélyezése, meghosszabbítása (a 

továbbiakban együtt: a szüneteltetés engedélyezése) és visszavonása iránti kérelmet az 

elnökség bírálja el. 

(3) A szüneteltetés engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell  

a) a szüneteltetés törvényi feltételeit igazoló dokumentumokat,  

b) az igazságügyi szakértő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a folyamatban lévő ügyeit 

befejezte, a szakértői kirendelése alól felmentését kérte és azt az eljáró hatóság elfogadta, 

valamint a folyamatban lévő megbízásait felmondta, 

c) az igazságügyi szakértő nyilatkozatát a szünetelés indokáról. 
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(4) Az elnökség a szüneteltetés engedélyezésére irányuló eljárásban  

a) az igazságügyi szakértő kirendelésére jogosult hatóságot adatszolgáltatás iránt, 

b) az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot a szünetelés törvényi feltételei 

fennállásának ellenőrzése érdekében megkeresheti. 

(5) A szüneteltetést engedélyező határozatban a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl rendelkezni 

kell a szünetelés időtartamáról azzal, hogy a szünetelés kizárólag a jövőre vonatkozóan 

engedélyezhető. 

(6) A szüneteltetés engedélyezése iránti kérelem elbírálása során az elnökség azt 

vizsgálja, hogy 

a) a szüneteltetés fenntartásának a kérelemben megjelölt indoka valós-e, és az 

igazságügyi szakértői tevékenység szüneteltetése szükségességét alátámasztja-e, 

valamint 

b) a szünetelés kérelmezett időtartama nem terjed-e túl a Szaktv.-ben meghatározott 

korlátokon. 

(7) Az elnökség a szünetelést a kérelemben megjelöltnél rövidebb időtartamra is 

engedélyezheti. 

(8) A szüneteltetés visszavonása iránti kérelem elbírálása során az elnökség megvizsgálja, 

hogy  

a) a kérelmezővel szemben nem állnak-e fenn a kamarai tagság megszüntetésének vagy 

felfüggesztésének a feltételei, 

b) a kérelmező továbbra is megfelel-e az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel 

feltételeinek, 

c) a kérelmezőnek nem áll-e fenn a Szaktv. szerinti olyan jogviszonya vagy megbízatása, 

amelyhez a Kamara engedélye nem szükséges. 

4. Tagdíjfizetés 

7. § 

(1) Az igazságügyi szakértő a kamarai tagdíjat egy összegben, tárgyév május 31. napjáig, 

vagy ha ez az időpont későbbi, a tagdíj mértékét megállapító küldöttgyűlési határozat 

közzétételét követő hónap 15. napjáig a Kamara honlapján közzétett számlaszámra fizeti 

meg. 

(2) Az igazságügyi szakértő a kamarai tagdíj késedelmes megfizetése esetén a késedelem 

idejére a Polgári Törvénykönyvnek a vállalkozások közötti szerződésekre alkalmazandó 

szabályai szerinti késedelmi kamatnak megfelelő összeget köteles fizetni. 
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(3) A szünetelés kezdőnapját és a tagsági jogviszony megszűnését megelőző tagdíj fizetési 

kötelezettség és a (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség az igazságügyi szakértőt 

terheli. 

III. Fejezet 
A Kamara szervei 

8. § 

(1) A Kamara szervei 

a) a küldöttgyűlés, 

b) az elnökség, 

c) a fegyelmi bizottság, 

d) az etikai bizottság, 

e) a számvizsgáló bizottság, 

f) a minőségbiztosítási bizottság, 

g) a szakterületet felülvizsgáló bizottság, 

h) a választási bizottság, 

i) a jelölőbizottság, 

j) a szavazatszámláló bizottság, 

k) a felvételi bizottság, 

l) az érdekképviseleti bizottság, 

m) az oktatási bizottság, 

n) a szakmai tagozatok, 

o) az ügyfélszolgálati pontok és 

p) a hivatal. 

(2) A Kamara szerve – törvény, alapszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat 

eltérő rendelkezése hiányában – a saját maga által elfogadott és az elnökség   által 

jóváhagyott ügyrend szerint köteles működni. 

(3) A Kamara szerve által hozott határozatok kötelező tartalmi elemeit a Kamarai szervek 

ügyrendje tartalmazza. 

(4) A Kamara szerveinek ügyrendje tartalmazza legalább az ügyrend elfogadásának és 

módosításának módját, hatályát, közzétételét és a kamarai szerv ülésére, különösen az 

emlékeztető készítésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. 

(5) A Kamara szerveinek ügyrendje és módosítása – a 12. § (3) bekezdés a) pont 

kivételével – az elnökség általi jóváhagyását követően lép hatályba.  
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(6) Ha az elnökség az ügyrend jóváhagyásáról annak előterjesztésétől számított 30 napon 

belül nem dönt, úgy kell tekinteni, hogy az ügyrendet jóváhagyta.  

5. A küldöttgyűlés  

9. § 

(1) A küldöttgyűlés a Kamara legfőbb döntéshozó szerve.  

(2) Az alakuló ülésen megválasztott küldöttek számának folyamatos biztosításáról a 

Kamara elnöke köteles gondoskodni a küldöttek megválasztására vonatkozó szabályok 

alkalmazásával. 

(3) A küldöttgyűlés 

a) kizárólagos hatáskörébe tartozik – az elnök, az elnökhelyettesek, a főtitkár és a titkárok 

kivételével – a Kamara tisztségviselőinek megválasztása, valamint a tisztségviselők – a 

főtitkár és a titkárok kivételével – visszahívása, 

b) beszámoltatja a Kamara elnökét és az elnökséget, 

c) elfogadja a Kamara éves költségvetését és elfogadja a főtitkár beszámolóját az éves 

költségvetés végrehajtásáról, 

d) elfogadja a kamarai tagdíj mértékéről, a Kamara által nyújtott szolgáltatásokért 

fizetendő egyéb hozzájárulások mértékéről, a kamarai tagdíj alóli részleges vagy teljes 

mentesülésről szóló szabályzatot, 

e) elfogadja az alapszabályt és a Kamara szervezeti és működési szabályzatát, 

f) elfogadja a fegyelmi eljárási szabályzatot, az igazságügyi szakértők etikai kódexét, az 

etikai eljárási szabályzatot, 

g) beszámoltatja a bizottságokat, azok tisztségviselőit és tagjait,  

h) dönt a Kamara tisztségviselőinek díjazásáról, 

i) dönt azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály a hatáskörébe utal. 

(4) A küldöttgyűlés a Kamara céljai megvalósítása érdekében – a Kamara 

költségvetésében meghatározott keretek között, az elnökség és a főtitkár egyetértésével, 

a felelős gazdálkodás és az átláthatóság elveire figyelemmel – dönthet jogi személy 

létesítéséről, jogi személyhez való csatlakozásról, valamint a Kamara részesedésével, 

tagságával működő jogi személyekben a Kamarát megillető jogok gyakorlásáról. 

(5) Bármely döntés esetében, amelyben jogszabály nem ír elő titkos szavazást, a küldöttek 

legalább 10 százalékának indítványára titkos szavazás rendelhető el. 

(6) A küldöttek kizárólag személyesen járhatnak el, a meghatalmazás kizárt. 

(7) Ülés tartása esetén, a küldöttek jogaikat személyes részvétel helyett elektronikus 

hírközlő eszközök igénybevételével nem gyakorolhatják. 
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10. § 

(1) A küldöttgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatala 

a) írásban, 

b) elektronikus úton vagy 

c) a Kamara honlapján történő közzététellel 

az e §-ban foglaltak szerint kezdeményezhető. 

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatalra irányuló, egyértelmű határozattervezetet, 

valamint a szavazás módjáról és határidejéről való tájékoztatást tartalmazó előterjesztést 

a Kamara honlapján minden esetben közzé kell tenni. Az előterjesztést a közzététellel 

egyidejűleg tájékoztatásul a küldött részére elektronikus levélben meg kell, postai úton 

meg lehet küldeni. 

(3) Az előterjesztés tárgyában való szavazás határideje nem lehet rövidebb, mint az 

előterjesztésnek a Kamara honlapján történő közzétételétől számított 8 nap. 

(4) A hivatalos iratként és az elektronikus úton megküldött előterjesztésben a (2) 

bekezdésben meghatározottakon felül meg kell jelölni a Kamara honlapján közzétett 

előterjesztés elérhetőségét is. 

11. § 

(1) A küldöttek szavazataikat ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén 

a) postai úton vagy személyesen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, vagy 

b) legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással a Kamara által az előterjesztésben 

meghatározott, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló törvény szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján 

adhatják le. 

(2) A szavazás során a küldött köteles megadni legalább a nevét és az igazságügyi 

szakértői igazolványa számát. 

(3) Egy előterjesztésre érvényesen csak egy szavazat adható le. Amennyiben egy 

előterjesztésre a küldött több szavazatot ad le, az adott előterjesztésre leadott minden 

szavazata érvénytelen. 

(4) A szavazatok rögzítésére és összesítésére az elnökség valamely tagja vagy a főtitkár 

jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor. 
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6. Az elnökség 

12. § 

(1) Az elnökség a Kamara elnökéből és az elnökhelyettesekből áll, akiket általános, 

egyenlő választójog alapján közvetlenül, 4 évre, titkos szavazással választanak. A 

választást jelölés előzi meg. A jelöléssel kapcsolatos feladatokat a Kamara jelölő 

bizottsága köteles ellátni az ügyrendjében foglaltak alapján. Az elnök és az 

elnökhelyettesek megbízatása a Szaktv.-ben foglaltak alapján a megválasztásukkal és 

annak az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) általi 

jóváhagyásával keletkezik. 

(2) Az elnökség 

a) összehívja a Kamara küldöttgyűlését, javaslatot tesz annak napirendjére, előkészíti a 

küldöttgyűlést és az annak hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát, 

b) előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti az alapszabály, valamint a Kamara szervezeti 

és működési szabályzatának tervezetét, 

c) gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, 

d) előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a Kamara éves költségvetését, 

e) előkészíti és elfogadja a Kamara szakmai iránymutatásait, 

f) előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a kamarai tagdíj mértékéről, a Kamara által 

nyújtott szolgáltatásokért fizetendő egyéb hozzájárulások mértékéről, a kamarai tagdíj 

alóli részleges vagy teljes mentesülésről szóló szabályzatot, 

g) előkészíti és elfogadja a szakértőjelölti igazolvány kiadásáról és külalakjáról szóló 

szabályzatot, a szakértőjelöltek kötelező képzéseiről és számonkéréseiről, különösen a 

szakértés alapismeretéről szóló elméleti képzésről szóló szabályzatot, a szakértőjelöltet 

foglalkoztató mentorokat megillető kedvezményeket és egyéb juttatásokat előíró 

szabályzatot, a szakértőjelöltekkel kapcsolatos egyéb szabályzatokat, valamint a 

módszertani levél kiadásának részletes szabályairól szóló szabályzatot, 

h) előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a fegyelmi eljárási szabályzatot, az igazságügyi 

szakértők etikai kódexét és az etikai eljárási szabályzatot, 

i) elvégzi a küldöttgyűlés által meghatározott egyéb feladatokat, 

j) kezdeményezheti a szakértő a névjegyzékből történő törlését, 

k) fegyelmi és etikai eljárást kezdeményezhet, 

l) határoz a fegyelmi, illetve az etikai eljárás során a fegyelmi, illetve az bizottság elnökével 

vagy a fegyelmi, illetve az bizottság egészével szemben előterjesztett kizárási 

indítványról, és a fegyelmi, illetve az etikai bizottság kizárása esetén – ha a fegyelmi, 

illetve etikai tanács határozatképtelenné válik – új fegyelmi, illetve etikai tanácsot jelöl ki, 

m) ellátja az igazságügyi szakértők képviseletét a belföldi és a külföldi szakmai 

szervezetekkel való kapcsolattartás során, 
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n) jóváhagyja a Kamara szerveinek az ügyrendjét. 

(3) Az elnökség a (2) bekezdésen túl 

a) elfogadja a főtitkár által az elnökség elé terjesztett hivatali ügyrendet, 

b) az összes küldött legalább tíz százalékának ilyen irányú kérése esetén a Szaktv. 71. § 

(7) bekezdése alapján a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül összehívja a 

küldöttgyűlés ülését, 

c) ülés tartása nélküli küldöttgyűlés esetén a küldöttgyűlési szavazásra rendelkezésre álló 

határidő utolsó napját követő 5 napon belül az elnökség megállapítja a szavazás 

érvényességét és eredményét, és azt további 5 napon belül közli a Kamara tagjaival. A 

határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, 

d) a Kamara közfeladatának ellátása érdekében véleményt fogalmaz meg, illetve 

javaslatot tesz az igazságügyi szakértőket érintő jogalkotási és jogalkalmazási 

kérdésekben, 

e) meghatározza a kamarai választások időszakát,  

f) összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezhet, 

g) az alapszabály keretei között meghatározza az elnökség ügyrendjét,  

h) közzéteszi az általa előkészített és elfogadott szabályzatokat a Kamara honlapján,  

i) küldöttgyűlésnek az elnökség határozatának vagy szabályzatának hatályon kívül 

helyezése esetén az elnökség – a küldöttgyűlési határozat figyelembevételével – 

haladéktanul köteles gondoskodni új határozat vagy szabályzat meghozatala iránt. 

(4) A Kamara elnöke 

a) képviseli a Kamarát, 

b) irányítja az elnökség és a bizottságok működését,  

c) fegyelmi eljárást kezdeményezhet, 

d) a miniszter jóváhagyásával kinevezi és felmenti a főtitkárt, valamint a küldöttgyűlés elé 

terjeszti a főtitkár díjazására vonatkozó javaslatát, 

e) az elnökhelyettesi feladatkörök kijelölésével kapcsolatos feladatkörét az alábbiak 

szerint gyakorolja: 

ea) az elnökhelyettesek megválasztását követően szakmai, etikai körülmények objektív 
figyelembevételével haladéktalanul kijelöli – a jelöltek meghallgatásával –az 
elnökhelyettesek feladatkörét, 

eb) a feladatkörök kijelölése írásban történik az elnökhelyettes, valamint az elnökség 
egyidejű értesítésével. A kijelölést követően a Kamara elnöke köteles haladéktalanul a 
miniszter részére jóváhagyásra felterjeszteni az elnökhelyettes személyét annak 
feladatkörének ismertetésével, 

ec) a felterjesztés elmulasztásából eredő károkért a Kamara elnöke a szerződésen kívül 
okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel, 
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f) köteles a távollétét vagy akadályoztatását – ide nem értve a vis maior esetét – az 

elnökséggel azonnal közölni. A közlés elmaradásáért a Kamara elnökét fegyelmi felelősség 

terheli, 

g) eljárása során a Szaktv.-ben foglalt célok megvalósulását nem veszélyeztetheti, eljárása 

során mindenkor a szakértőkbe vetett közbizalom erősítése, valamint a szakértők 

társadalmi elismerésének megerősítése érdekében kell eljárnia, 

h) az Alapszabályt és a Kamara szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyás végett a 

miniszternek, iránymutatásait és egyéb szabályzatait tájékoztatás végett a miniszternek 

és a szakterületet felügyelő miniszternek megküldi az elfogadásuktól számított 15 napon 

belül. A megküldésről azzal egyidejűleg az elnökséget írásban tájékoztatja, 

i) ellátja azokat a feladatokat, amelyet jogszabály a feladatkörébe utal, továbbá intézkedik 

minden olyan ügyben, amelyet a Szaktv. vagy jelen alapszabály nem sorol más szerv vagy 

tisztségviselő hatáskörébe. 

(5) Küldöttgyűlés tartása esetén a Kamara elnöke tevékenységéről beszámol a 

küldöttgyűlésnek. 

(6) A Kamara elnökhelyettesei a Kamara elnökének a kijelölése alapján az alábbi 

feladatkörökben, valamint a Kamara elnöke által kijelölt feladatok ellátása körében járnak 

el: 

a) általános elnökhelyettes, 

b) fegyelmi ügyekért felelős elnökhelyettes, 

c) az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének támogatásáért, 

módszertani levelekért és szakmai iránymutatásokért felelős elnökhelyettes és 

d) az igazságügyi szakértői intézményekkel, intézetekkel, igazságügyi szakértői 

testületekkel és egyéb szakértői szervekkel, valamint a hatóságokkal való 

kapcsolattartásért felelős elnökhelyettes. 

(7) Az elnökhelyettes tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a Kamara elnöke – az 

elnökség egyidejű tájékoztatásával – haladéktalanul kijelöli a távollevő vagy 

akadályoztatott elnökhelyettes jogköreit gyakorló elnökhelyettest. A távollevő vagy 

akadályoztatott elnökhelyettes jogköreit gyakorló elnökhelyettes a helyettesítés idején 

tett valamennyi intézkedéséről, eljárásáról írásban tájékoztatja az elnökséget. 

(8) Az elnökség bármely tagja tisztségének megszűnése esetén az elnökség 

haladéktalanul gondoskodik az adott tisztség Szaktv. rendelkezései szerinti betöltéséről. 

13. § 

(1) Az elnökség szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta egyszer ülésezik. 

(2) Az elnökség ülését az elnök, távolléte vagy akadályoztatása esetén, valamint ha az 

ülést legalább 3 hónapja nem hívta össze, az általános elnökhelyettes hívja össze. 
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(3) A Kamara elnöke köteles rendkívüli elnökségi ülést összehívni, ha legalább 3 elnökségi 

tag írásban a napirend megjelölésével kezdeményezi.  

(4) Az elnökségi ülést az elnök, távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános 

elnökhelyettes vezeti. 

(5) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök és egy 

elnökhelyettes aláírásával vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával 

hitelesít. Az elnökség működésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint az elnökségi 

ülés meghívójának tartalmát a szervezeti és működési szabályzat és az elnökség 

ügyrendje tartalmazza. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet a Kamara honlapján az elnökségi ülést követő 

tizenöt napon belül a tagság számára elérhetővé kell tenni. 

14. § 

(1) Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 3 elnökségi tag jelen van. 

(2) A 13. § (3) bekezdés szerinti rendkívüli elnökségi ülés tartása esetén az elnökség 

akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 4 elnökségi tag jelen van. 

(3) Határozatképtelenség esetén legkésőbb 3 napon belül megismételt elnökségi ülést kell 

tartani. 

(4) Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, a Polgári Törvénykönyv jogi személyre 

vonatkozó rendelkezései szerint, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 

szavazatok többségével hozza meg. 

(5) A határozat meghozatala során, nem szavazhat és a határozatképesség szempontjából 

figyelmen kívül kell hagyni azt, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít, 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a döntésben érdekelt más 

szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy 

e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(6) Ha az elnökség ülésén a szavazáskor szavazategyenlőség alakul ki, a konkrét 

szavazással érintett határozat tekintetében az elnök szavazata dönt. Erre a körülményre 

a jegyzőkönyvben kifejezetten utalni kell. 

(7) A határozatot a meghozatalától számított 3 napon belül közölni kell az elnökség 

tagjaival, valamint azzal, akire nézve rendelkezést tartalmaz, vagy aki a határozat ellen 
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jogorvoslattal élhet. A közlés módját és annak tudomásulvételét a jegyzőkönyvben fel kell 

tüntetni.  

(8) Az elnökségi határozatokra vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti és működési 

szabályzat határozza meg. 

15. § 

(1) Két elnökségi ülés közötti időszakban az elnökség az elnök indítványára elektronikus 

úton történő szavazással hoz határozatot. 

(2) Az elektronikus szavazás akkor érvényes, ha legalább 3 elnökségi tag adott le 

szavazatot. 

(3) Az elektronikus szavazás részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzat 

határozza meg. 

16. § 

Az elnökség módszertani levelet ad ki az elnökség által elfogadott szabályzat szerint. A 

szabályzatot az elnökségnek évente kell felülvizsgálnia a módszertani levél kiadásában 

eljáró szervek véleményének előzetes kikérésével.  

17. § 

(1) Az elnökség – más kamarai szerv hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – szabályzat 

kiadására jogosult. 

(2) Az elnökség által elfogadott szabályzatnak a Kamara honlapján való közzétételéről 

annak az elfogadását követően, a módosításokkal egységes szerkezetben – a módosítások 

kiemelésével – haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül az elnök gondoskodik. A 

szabályzatok hatálybalépésére a Szaktv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

7. A Kamara bizottságai  

A fegyelmi bizottság 

18. § 

(1) A fegyelmi bizottság 15 tagból áll. A Kamara fegyelmi ügyekért felelős elnökhelyettese 

a fegyelmi bizottság elnöke. A fegyelmi bizottság 14 tagját a küldöttgyűlés választja meg a 

Kamara tagjai közül az igazságügyi szakértők területi eloszlására figyelemmel.  

(2) A fegyelmi bizottság elnöke: 

a) tájékoztatást ad a Kamara elnökének felhívására a folyamatban lévő ügyekről, 

b) felkéri a fegyelmi tanács elnökét és tagjait, 

c) póttagot jelöl ki a fegyelmi tanácstagok listájáról, 
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d) új fegyelmi tanácsot jelöl ki a fegyelmi tanács határozatképtelenné válása esetén, 

e) megvizsgálja a fegyelmi eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet, és határozattal 

kijelöli az eljáró fegyelmi tanácsot, vagy a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel, a Szaktv.-

ben meghatározott feltételek fennállása esetén pedig a kérelmet elutasítja, 

f) a Szaktv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén módosítja, visszavonja, 

kijavítja, illetve kiegészíti a korábban hozott határozatát. 

(3) A fegyelmi bizottság elnöke haladéktalanul bejelenti, ha vele szemben a Szaktv. 

szerinti kizáró ok áll fenn. 

(4) A fegyelmi tanácstagok listáját a Kamara főtitkára vezeti. A fegyelmi tanácstagok 

nyilvántartása nem nyilvános. 

(5) A Kamara főtitkára a szakmai tagozat által delegált tagokat hivatalból nyilvántartásba 

veszi, és erről – a nyilvántartás megküldésével – haladéktalanul tájékoztatja az 

igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot. 

(6) Ha a fegyelmi tanácstagok listáján nincs szakmai tagozatonként 5 igazságügyi 

szakértő, a főtitkár az érintett szakmai tagozatot felkéri, hogy a listára igazságügyi 

szakértőket delegáljon. 

(7) A szakmai tagozat a delegálás tárgyában a felkérés kézhezvételétől számított 30 napon 

belül köteles dönteni és döntését közölni a Kamara főtitkárával. 

(8) A Kamara főtitkára megvizsgálja, hogy a delegált igazságügyi szakértők esetében 

nincs-e a fegyelmi tanácstagságot kizáró ok. Kizáró ok hiányában az igazságügyi szakértőt 

a fegyelmi tanácstagok listájába bejegyzi. 

Az etikai bizottság 

19. § 

(1) Az etikai bizottság 15 tagból áll. A Kamara általános elnökhelyettese az etikai bizottság 

elnöke. A 15 tagú etikai bizottság 14 tagját a küldöttgyűlés választja meg a Kamara tagjai 

közül az igazságügyi szakértők területi eloszlására figyelemmel.  

(2) [Az etikai bizottság elnöke bejelenti az elnökségnek a fegyelmi vétség azon 

esetét, amikor egy igazságügyi szakértő 5 éven belül 3 etikai vétség elkövetése 

miatt került jogerősen elmarasztalásra.]Az etikai bizottság elnöke: 

a) tájékoztatást ad a Kamara elnökének felhívására a folyamatban lévő ügyekről, 

b) felkéri az etikai tanács elnökét és tagjait, 

c) póttagot jelöl ki az etikai tanácstagok listájáról, 

d) új etikai tanácsot jelöl ki az etikai tanács határozatképtelenné válása esetén, 
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e) megvizsgálja az etikai eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet, és határozattal 

kijelöli az eljáró etikai tanácsot, vagy a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel, a Szaktv.-ben 

meghatározott feltételek fennállása esetén pedig a kérelmet elutasítja, 

f) a Szaktv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén módosítja, visszavonja, 

kijavítja, illetve kiegészíti a korábban hozott határozatát, 

g) bejelenti az elnökségnek a fegyelmi vétség azon esetét, amikor egy igazságügyi szakértő 

5 éven belül 3 etikai vétség elkövetése miatt került jogerősen elmarasztalásra. 

(2a) Az etikai bizottság elnöke haladéktalanul bejelenti, ha vele szemben a Szaktv. szerinti 

kizáró ok áll fenn. 

(2b) Az etikai tanácstagok listáját a Kamara főtitkára vezeti. Az etikai tanácstagok 

nyilvántartása nem nyilvános. 

(2c) A Kamara főtitkára a szakmai tagozat által delegált tagokat hivatalból nyilvántartásba 

veszi, és erről – a nyilvántartás megküldésével – haladéktalanul tájékoztatja az 

igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot. 

(2d) Ha az etikai tanácstagok listáján nincs szakmai tagozatonként 5 igazságügyi szakértő, 

a főtitkár az érintett szakmai tagozatot felkéri, hogy a listára igazságügyi szakértőket 

delegáljon. 

(2e) A szakmai tagozat a delegálás tárgyában a felkérés kézhezvételétől számított 30 

napon belül köteles dönteni és döntését közölni a Kamara főtitkárával. 

(2f) A Kamara főtitkára megvizsgálja, hogy a delegált igazságügyi szakértők esetében 

nincs-e az etikai tanácstagságot kizáró ok. Kizáró ok hiányában az igazságügyi szakértőt 

az etikai tanácstagok listájába bejegyzi. 

(3) Az etikai eljárás szabályait az etikai eljárási szabályzat állapítja meg. 

A számvizsgáló bizottság 

20. § 

(1) A számvizsgáló bizottság 3 tagból áll. A Kamara igazságügyi szakértői intézményekkel, 

intézetekkel, igazságügyi szakértői testületekkel és egyéb szakértői szervekkel, valamint 

a hatóságokkal való kapcsolattartásért felelős elnökhelyettese a számvizsgáló bizottság 

elnöke. A háromtagú számvizsgáló bizottság másik 2 tagját a küldöttgyűlés választja meg 

a Kamara megfelelő végzettséggel rendelkező tagjai közül. 

(2) A számvizsgáló bizottság a Kamara gazdasági és pénzügyi működését 

szabályszerűségi szempontból ellenőrzi. A számvizsgáló bizottság évente egyszer köteles 

a küldöttgyűlésnek beszámolni. 
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(3) A számvizsgáló bizottság, valamint az általa felkért számvizsgáló (a továbbiakban 

együtt: számvizsgáló) a Kamara bármely szervénél, tisztségviselőjénél vagy 

alkalmazottjánál ellenőrzést végezhet. 

(4) Amennyiben a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, adatok, illetve tájékoztatás 

hitelességének, megalapozottságának, teljességének megállapítása, vagy egyes 

ellenőrzési megállapítások alátámasztása, kiegészítése indokolja, a számvizsgáló jogosult 

az összefüggő tények vizsgálata céljából más szervezettől adatot, dokumentációt, 

tájékoztatást kérni. 

(5) A számvizsgáló az ellenőrzés során a Kamara dokumentumaiba és az informatikai 

eszközökkel kezelt adatnyilvántartó rendszerei adatállományába betekinthet, illetve 

azokról másolatot, kivonatot készíthet. 

(6) Az ellenőrzés során megszerzett információk a számvizsgálaton túli célból nem 

használhatóak fel. A számvizsgáló a tudomására jutott minősített adatot vagy egyéb, 

törvény által védett titkot köteles megőrizni, azt külön felhatalmazás nélkül harmadik 

személynek nem adhatja át, és feladatkörén kívül nem használhatja fel. 

(7) A számvizsgálói ellenőrzés lefolytatása érdekében a Kamara valamennyi szerve, 

tisztségviselője és alkalmazottja közreműködésre köteles, ennek során 

a) az ellenőrzés lefolytatáshoz szükséges és a számvizsgáló által kért adatokat, 

dokumentumokat és tájékoztatást soron kívül, de legkésőbb 5 munkanapon belül a 

számvizsgáló rendelkezésre bocsátja, 

b) biztosítja a Kamara helyiségeibe való belépést, valamint a papír alapú és informatikai 

eszközökkel kezelt adatnyilvántartó rendszerekbe való betekintést, azokról másolat- és 

kivonatkészítést, valamint a kért felvilágosítást és tájékoztatást megadja. 

(8) Amennyiben a Kamara szerve, tisztségviselője vagy alkalmazottja a közreműködéssel 

kapcsolatos kötelezettségét megalapozott indok nélkül nem vagy késedelmesen teljesíti, 

a számvizsgáló az elnökséghez fordulhat. 

(9) A számvizsgáló az ellenőrzött kamarai szerv, tisztségviselő vagy alkalmazott részére 

az e személyek felelősségét megállapító ellenőrzési megállapításait megküldi, akik arra 8 

napon belül írásban észrevételt tehetnek. 

(10) A számvizsgáló az ellenőrzött észrevételeit köteles figyelembe venni, és azzal 

kapcsolatos álláspontját a döntéshozatalra jogosulttal közölni. 

(11) Ha a számvizsgáló az ellenőrzése során bűncselekmény gyanúját állapítja meg, 

megállapításait köteles írásban a főtitkárral haladéktalanul közölni. Egyéb jogellenes vagy 

kamarai normában ütköző cselekmény feltárása esetén a felelősség tisztázását, 

érvényesítését kezdeményezheti. 
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(12) Amennyiben az ellenőrzés a kamarai vagyon rendeltetésellenes vagy pazarló 

felhasználását tárja fel, vagy a kamarai pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok 

megsértésével történő károkozást, illetve ennek veszélyét állapítja meg, a kár megelőzése, 

illetve enyhítése érdekében az elnökséghez vagy a küldöttgyűléshez fordul.  

A minőségbiztosítási bizottság 

21. § 

(1) A minőségbiztosítási bizottság az igazságügyi szakértők szakmai értékelésének 

lefolytatásáért felelős bizottság. Ezen feladat ellátására a minőségbiztosítási bizottság 

szakmai értékelő tanácsot jelöl ki. 

(2) Az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének támogatásáért, 

módszertani levelekért és szakmai iránymutatásokért felelős elnökhelyettes a 

minőségbiztosítási bizottság elnöke.  

(3) A minőségbiztosítási bizottság tagjait a küldöttgyűlés választja meg a szakmai 

tagozatok tagjai – elsősorban a miniszter rendeletében meghatározott külön minősítéssel 

rendelkező igazságügyi szakértők – közül akként, hogy minden szakmai tagozatból egy 

igazságügyi szakértő választható. A minőségbiztosítási bizottság tagjának csak olyan 

igazságügyi szakértő választható meg, aki  

(4) a saját szakterületén magas szintű elméleti tudással, valamint jelentős gyakorlati 

tapasztalatokkal rendelkezik, 

(5) legalább 15 éves igazságügyi szakértői tapasztalattal rendelkezik és 

(6) a megválasztását megelőző 10 évben fegyelmi vagy etikai felelősségét fegyelmi vagy 

etikai eljárásban jogerősen nem állapították meg. 

A szakterületet felülvizsgáló bizottság  

22. § 

(1) A szakterületet felülvizsgáló bizottság 3 tagból áll. A szakterületet felülvizsgáló 

bizottság 2 tagját és az elnökét a küldöttgyűlés választja meg a Kamara tagjai közül. 

(2) A szakterületet felülvizsgáló bizottság figyelemmel kíséri a szakterületekhez 

kapcsolódó képesítési és továbbképzési követelményeket, és – szükség szerint – a Kamara 

módszertani levelekért és szakmai iránymutatásokért felelős elnökhelyettese útján 

javaslatot tesz a miniszternek az érintett jogszabály módosítására. A bizottság évente 

egyszer köteles a küldöttgyűlésnek beszámolni.  

(3) A szakterületet felülvizsgáló bizottságot az alábbi jogosultságok illetik meg: 

(4) az igazságügyi szakértői kompetenciával kapcsolatos kérdésekben kapcsolatfelvételt 

kezdeményezhet,  
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(5) kapcsolatfelvételt kezdeményezhet magyarországi és külföldi egyetemekkel a 

szakmai továbbképzés megújításának elősegítése iránt, 

(6) akkreditációs kérdésekben kezdeményezést javasolhat,  

(7) különböző EU-s és nem EU-s országok minősítési rendszertípusokról információt 

gyűjthet, elemezhet, tájékoztatást nyújthat a Kamara tagjainak, 

(8) a tudományos élet szereplőivel kapcsolatfelvételt kezdeményezhet, 

(9) a feladatkörükbe tartozó, az (1) bekezdés szerinti kérdésekben kikéri a 

minőségbiztosítási bizottság, valamint a szakmai tagozatok véleményét, szükség esetén a 

Kamara más bizottságaitól is véleményt kérhet. 

(10) A szakterületet felülvizsgáló bizottság köteles a működéséről az elnökséget 

tájékoztatni. 

(11) A szakterületet felülvizsgáló bizottság a feladatkörükbe tartozó, az (1) bekezdés 

szerinti kérdésekben kikéri a minőségbiztosítási bizottság, valamint a szakmai tagozatok 

véleményét, szükség esetén a Kamara más bizottságaitól is véleményt kérhet. 

(12) A szakterületet felülvizsgáló bizottság a javaslatairól azok kiküldését megelőzően 

tájékoztatja a Kamara elnökét. 

(13) A szakterületet felülvizsgáló bizottság az álláspontját, véleményét és döntéseit azok 

hatálybalépését megelőzően a Kamara honlapján közzéteszi. 

A felvételi bizottság 

23. § 

(1) Az igazságügyi szakértők felvételi eljárásában való kamarai feladatok ellátása céljából 

a küldöttgyűlés által választott elnökből és 2 tagból álló felvételi bizottság működik. 

(2) A felvételi bizottság az (1) bekezdésben foglalt feladatán felül ellátja a jogszabály által 

a Kamarához delegált személyre vonatkozó javaslattételi feladatot. 

Az érdekképviseleti bizottság 

24. § 

(1) Az érdekképviseleti bizottság a Kamarának az igazságügyi szakértők érdekképviselete 

területén tevékenykedő javaslattevő, tanácsadó szerve. 

(2) Az érdekképviseleti bizottság elnökét és két tagját a küldöttgyűlés választja meg. 

(3) Az érdekképviseleti bizottság 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri az igazságügyi szakértők érdekeit érintő 

folyamatokat, döntéseket, eseményeket, 
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b) az igazságügyi szakértők érdekeit érintő kérdésekben eljárást, megkeresést, 

észrevételezést kezdeményez,  

c) véleményezi az igazságügyi szakértőket érintő jogszabálytervezeteket, 

d) javaslatokat fogalmaz meg az igazságügyi szakértők érdekeit sértő jogszabályok 

megváltoztatására. 

(4) Az érdekképviseleti bizottság önálló képviseleti, eljárási jogosultsággal kizárólag az 

elnök vagy az elnökség felkérése alapján, az abban meghatározott körben rendelkezik. 

Az oktatási bizottság 

25. § 

(1) Az oktatási bizottság a Kamarának az igazságügyi szakértők kötelező szakmai 

továbbképzésének koordinálásáért felelős szerve.  

(2) Az oktatási bizottság elnöke az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos 

művelésének támogatásáért, módszertani levelekért és szakmai iránymutatásokért 

felelős elnökhelyettes, két tagját a küldöttgyűlés választja meg. 

(3) Az oktatási bizottság 

a) a szakmai tagozatokkal együttműködve, a miniszteri rendelet figyelembe vételével 

előkészíti a Kamara által szervezett kötelező szakmai továbbképzések szabályozását,  

b) nyilvántartást vezet a Kamara által szervezett kötelező szakmai továbbképzésekről, 

azok kreditpont értékéről,  

c) gondoskodik kötelező szakmai továbbképzések Kamara honlapján való közzétételéről. 

8. A választási szervek 

26. § 

(1) A közvetlenül választott kamarai tisztségviselők titkos szavazással történő 

megválasztásának előkészítése és lebonyolítása céljából a küldöttgyűlés által választott 3-

3 rendes tagból és 3-3 póttagból álló választási bizottság, jelölőbizottság, valamint 

szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban együtt: választási szervek) működik. 

(2) A választási szervek elnökeit a választási szervek a saját tagjaik közül választják. 

(3) A póttagok feladat- és hatáskörrel nem rendelkeznek, de választási szervek bármely 

rendes tagja tisztségének megszűnése esetén a megválasztásakor legtöbb szavazatot 

kapott póttag lép a rendes tag helyébe. A kiesett póttag helyére a küldöttgyűlés új póttagot 

választ. 
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9. A szakmai tagozatok 

27. § 

(1) A Kamara tagjai az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz 

kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló rendelet mellékleteiben 

meghatározott szakterületek alapján szakmai tagozatokat alkotnak. 

(2) Egy igazságügyi szakértő egyszerre több szakmai tagozat tagja lehet. 

28. § 

(1) A szakmai tagozat ellátja a törvényben meghatározott feladatait, valamint  

a) meghatározza az adott szakterületen a szakértői tevékenység elveit, 

b) kidolgozza, illetve véleményezi az adott szakterületen történő szakértői működés 

során alkalmazható vizsgálati módszerek irányelveit, 

c) biztosítja az egységes szakértői gyakorlatot, 

d) véleményezi a szakterületet érintő küldöttgyűlési előterjesztéseket, 

e) megkeresés alapján véleményt nyilváníthat a Kamara más szervei vagy harmadik 

személyek részére, 

f) tagokat delegál a szakmai értékelő tanácsba,  

g) javaslatot tesz a minőségbiztosítási bizottságnak az értékelést megalapozó vizsgálat 

vizsgálati szempontjaira, 

h) köteles a tagjait azonosítani és nyilvántartani. 

29. § 

(1) A szakmai tagozat ülését a szakmai tagozat elnöke, akadályoztatása esetén a szakmai 

tagozat elnöke által kijelölt tag hívja össze és vezeti. 

(2) A szakmai tagozat működésére a szakmai tagozat által elfogadott és az Elnökség által 

jóváhagyott ügyrend szabályait kell alkalmazni. 

30. § 

(1) A szakmai tagozatok első ülésükön elnököt választanak. A Kamarán belül a tagozati 

elnök képviseli a szakmai tagozat véleményét, állásfoglalását, és felel a tagozat 

működéséért, feladatainak végrehajtásáért. 

(2) A szakmai tagozat elnöke vezeti az elnökség által, a módszertani levél kidolgozása 

érdekében összehívott öttagú bizottságot. Ha a módszertani levél több igazságügyi 

szakértői szakterületet érint, a bizottság tagjai elnököt választanak. 

(3) A szakmai tagozat elnöke tanácskozási joggal, meghívottként részt vesz a 

szakterületet felülvizsgáló bizottság ülésein. 
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10. A hivatal, a főtitkár és a titkárok 

31. § 

A Kamara ügyviteli szerve a hivatal, amelynek vezetője a főtitkár. A hivatal önálló jogi 

személy. 

32. § 

(1) A Kamarának a küldöttgyűlés, az elnökség, a bizottságok vagy valamely más kamarai 

szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatait a főtitkár irányítja és hangolja össze. 

(2) A főtitkárt – amennyiben eltérő szabály arról nem rendelkezik – az elnök 

előterjesztésére, a miniszter jóváhagyását követően a Kamara elnöke nevezi ki és menti 

fel. 

(3) A főtitkár  

a) felel – a számvizsgáló bizottság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – a Kamara 

gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési és számviteli tevékenységéért, 

b) felel a Kamara munkaügyi, jogi és igazgatási tevékenységéért, 

c) felel a Kamara informatikai tevékenységéért, 

d) felel a Kamara vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, 

üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket, 

e) gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, 

f) egyetértési jogot gyakorol a küldöttgyűlésnek és az elnökségnek a Kamara 

gazdálkodását, szervezetét, működését érintő, gazdasági következménnyel járó döntései 

és intézkedései tekintetében; az egyetértés e döntések hatálybalépésének feltétele, 

g) a Kamara rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik annak 

feltételeiről, hogy a Kamara gazdálkodása a Kamara feladatainak ellátását biztosítsa, 

h) munkáltatói jogot gyakorol a Kamara munkavállalói felett, 

i) gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia 

biztosításáról, 

j) elfogadásra az elnökség elé terjeszti a hivatal ügyrendjének tervezetét, 

k)  

l) évente beszámol a küldöttgyűlésnek a költségvetés végrehajtásáról, 

m) kijelöli a fegyelmi tárgyalásról és a fegyelmi vizsgálat eljárási cselekményeiről készülő 

jegyzőkönyv vezetőjét, 

n) a gazdasági vezetői feladatok ellátása érdekében kinevezi a gazdasági ügyekért felelős 

titkárt, 

o) felmenti a gazdasági ügyekért felelős titkárt, 
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p) meghatározott feladat ellátására vagy általános helyettesként titkárokat jogosult 

kinevezni, illetve felmenteni,  

q) a számvizsgáló bizottság ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési javaslata alapján saját 

hatáskörben jogosult eljárni. 

(4) A főtitkár egyetértési joga nem terjed ki a saját díjazásának mértékére, azt a Kamara 

elnökének előterjesztésére a küldöttgyűlés állapítja meg. A főtitkár díjazásának 

mértékére vonatkozó döntés meghozatalakor a főtitkár a küldöttgyűlésen nem lehet jelen. 

(5) A főtitkár feladatai ellátása során köteles a Kamara szerveivel – különösen a Kamara 

elnökével – együttműködni és részükre a szükséges tájékoztatást megadni. 

(6) A főtitkárt feljelentési kötelezettség terheli abban az esetben, ha a fegyelmi eljárás 

során rendelkezésre álló adatok alapján közvádra üldözendő bűncselekmény 

elkövetésének gyanúja merül fel.  

(7) A főtitkár a Kamarával áll – a munka törvénykönyve szerinti – munkaviszonyban. A 

főtitkár felett a munkáltatói jogokat a Kamara elnöke gyakorolja. 

33. § 

(1) A főtitkár meghatározott hatásköreit esetenként vagy az ügyek meghatározott 

körében az általa kinevezett titkárokra átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a 

hatáskört nem adhatja tovább.  

(2) A főtitkári tisztség betöltetlensége esetén a Kamara elnöke haladéktalanul köteles 

gondoskodni új főtitkár kijelöléséről, továbbá személyi javaslatának a miniszter részére 

történő felterjesztéséről a Kamara jogszabályszerű működésének biztosítása érdekében. 

Az új főtitkár kinevezéséig, de legfeljebb 60 napig a főtitkári feladat- és hatásköröket a 

Kamara elnöke gyakorolja. A főtitkár jogköreit gyakorló elnök a helyettesítés idején tett 

valamennyi intézkedéséről, eljárásáról írásban tájékoztatja az elnökséget. 

(3) A főtitkár a gazdasági vezetői feladatok ellátására gazdasági ügyekért felelős titkárt 

nevez ki. Gazdasági ügyekért felelős titkárnak az nevezhető ki, aki megfelel az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete gazdasági vezetőkre vonatkozó 

előírásainak. 

11. A küldöttek delegálása és megválasztása 

34. § 

(1) A küldöttek választására a tisztségviselők megválasztásának szabályait a jelen 

Alapszabályban foglalt eltéréssel kell alkalmazni. 

(2) A küldötteket a Kamara tagjai választják. A küldöttgyűlésbe a szakmai tagozatok öt-öt 

küldöttet delegálnak, a további küldötteket a bejegyzett igazságügyi szakértők területi 

megoszlására figyelemmel kell megválasztani. 
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(3) A küldöttek megbízatása a delegálásukat, illetve megválasztásukat követő 

küldöttgyűlés napjától számított 4 évre szól. 

35. § 

(1) A szakmai tagozatok által delegált tagokat a szakmai tagozatok a saját tagjaik közül az 

ügyrendjük rendelkezései alapján választják meg. 

(2) Az a szakmai tagozati tag, aki egyidejűleg több tagozat tagja, valamennyi szakmai 

tagozatban élhet választójogával, amelyben tag, azonban küldötti feladatot kizárólag egy 

tagozatnál vállalhat. 

(3) A szakmai tagozat által delegált tagot a szakmai tagozat elnöke vagy a delegált tag – a 

megválasztásáról szóló határozat megküldésével vagy bemutatásával – jelenti be a 

Kamara elnökénél. 

(4) A szakmai tagozat a küldöttek megbízatásának a 34. § (3) bekezdése szerinti 

időtartama lejártáig köteles dönteni az új küldöttek delegálásáról. 

(5) Abban az esetben, ha valamely szakmai tagozat által delegált küldött megbízatása 

bármely okból a 34. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam lejárta előtt megszűnik, 

a szakmai tagozat haladéktalanul intézkedik új küldött delegálása iránt. 

36. § 

A bejegyzett igazságügyi szakértők területi megoszlására figyelemmel megválasztandó 

küldöttek megválasztását úgy kell megtervezni és lebonyolítani, hogy a küldöttek 

megválasztására a küldöttek megbízatásának a 34. § (3) bekezdése szerinti időtartam 

lejártáig sor kerüljön. 

37. § 

(1) A választást jelölés előzi meg. 

(2) Területi megoszlásból adódó küldöttjelöltté minden megyében és a fővárosban az 

igazságügyi szakértői névjegyzék szerinti munkahelye, ennek hiányában értesítési címe 

(a továbbiakban együtt: munkahelye) szerinti megyében, illetve a fővárosban az 

igazságügyi szakértői névjegyzék szerint munkahellyel rendelkező, legtöbb igazságügyi 

szakértő érvényes jelölését megszerző, az a 7 igazságügyi szakértő válik, 

a) aki a jelöltséget vállalja, 

b) akivel szemben a küldötté válást kizáró ok nem áll fenn, és  

c) aki legalább 10 érvényes jelöléssel rendelkezik. 



24 

38. § 

(1) A jelölőbizottság 8 napos jogvesztő határidő tűzésével a honlapon való közzététellel 

felhívja az igazságügyi szakértőket, hogy jelentsék be, ha az igazságügyi szakértői 

névjegyzék szerinti munkahelyük szerinti megyében vagy a fővárosban vállalják a 

jelöltséget. A felhívást tájékoztatásul az igazságügyi szakértőknek elektronikus levélben 

is meg kell küldeni. 

(2) A jelöltség vállalásáról szóló nyilatkozatot az igazságügyi szakértő a Kamara 

székhelyén személyesen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban 

elektronikusan vagy postai úton is megteheti. A nyilatkozat akkor minősül határidőben 

megtettnek, ha az a Kamarához legkésőbb a határidő napján beérkezik. 

(3) Egy igazságügyi szakértő legfeljebb egy megyében vagy a fővárosban vállalhat 

jelöltséget. 

(4) A (2) vagy a (3) bekezdés megsértésével leadott nyilatkozat érvénytelen. Erre a 

felhívásban az igazságügyi szakértők figyelmét fel kell hívni. 

39. § 

(1) A jelölőbizottság összeállítja a jelöltséget vállaló azon igazságügyi szakértők listáját, 

akikkel szemben a küldötté válást kizáró ok nem áll fenn. A lista tartalmazza legalább a 

jelöltséget vállaló nevét, valamint munkahelyének a címét. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti listát a jelölőbizottság jelöltség vállalására vonatkozó 

határidő lejártát követő 5 napon belül azzal a felhívással teszi közzé a Kamara honlapján, 

és küldi meg elektronikus levélben az igazságügyi szakértők számára, hogy 15 napos 

jogvesztő határidőn belül adják le jelöléseiket. 

(3) A jelölésben fel kell tüntetni a jelölést leadó, valamint a jelölt igazságügyi szakértő 

nevét, igazságügyi szakértői igazolványa számát és az igazságügyi szakértői névjegyzékbe 

bejegyzett munkahelye címét. 

(4) A jelölés a Kamara székhelyén személyesen, teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt nyilatkozatban postai vagy elektronikus úton is megtehető. 

(5) Egy igazságügyi szakértő csak egy megyében vagy csak a fővárosban, és csak hat 

igazságügyi szakértőt jelölhet. 

(6) A (2)-(5) bekezdés megsértésével leadott jelölés érvénytelen. Erre a felhívásban az 

igazságügyi szakértők figyelmét fel kell hívni. 

(7) A jelölőbizottság az elkészített jelöltlistát legkésőbb a választás napját megelőző 15. 

napon, a Kamara hivatalos helyiségében, a választást megelőző nap végéig a kamarai 

tagok részére, továbbá ugyanezen idő alatt a Kamara honlapján is közzéteszi. 
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40. § 

(1) A küldötteket titkos szavazással, az elnökség döntése alapján egy vagy több helyszínen 

kell megválasztani. A választás a megjelent igazságügyi szakértők számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

(2) A választásra a meghívót a Kamara elnöke a választást megelőzően legalább 15 nappal 

közzéteszi a Kamara honlapján, és arról az igazságügyi szakértőket elektronikus levélben 

is tájékoztatja. 

(3) A meghívóban szerepelnie kell a választás helyének, időpontjának, valamint a 41. §-

ban foglaltakra való figyelmeztetésnek. 

41. § 

(1) A szavazólapon az egyéni tisztségre történő választásnál a szavazó a megválasztani 

kívánt jelöltek neve mellé – 2 egymást metsző vonallal – jelet tesz. 

(2) Az igazságügyi szakértő minden megye, illetve a főváros tekintetében legfeljebb öt 

jelöltre adhat le szavazatot. 

(3) Az (1) és a (2) bekezdés megsértésével leadott szavazat érvénytelen. Erre az 

igazságügyi szakértőt figyelmeztetni kell. 

(4) Küldötté az adott megyében, illetve a fővárosban jelöltséget vállalt jelöltek közül a 

legtöbb szavazatot megszerző 3 jelölt válik. 

(5) Küldötté válik továbbá a 0 bekezdés szerint küldöttséget el nem nyerő jelöltek közül 

a legtöbb szavazatot megszerző 10 jelölt. 

(6) Pótküldötté válik az adott megyében, illetve a fővárosban jelöltséget vállalt jelöltek 

közül a legtöbb 3 szavazatot megszerző jelölt, ha a 0 és 0 bekezdés alapján küldöttséget 

nem nyert. 

(7) Pótküldötté válik minden szakma tagozat tekintetében – az általános választások 

során – mandátumot szerzett igazságügyi szakértőket a sorban követő, 3 legmagasabb 

szavazatot elérő igazságügyi szakértő. Ezen választási sorrendet a Kamara nem nyilvános 

felületén elérhetővé kell tenni. 

42. § 

Ha valamely küldött megbízatása bármely okból a 34. § (3) bekezdésében meghatározott 

időtartamon belül megszűnik, helyébe az a pótküldött lép, 

a) aki az adott megyében, illetve a fővárosban megválasztott küldött esetén, illetve, ha az 

adott megyéből vagy a fővárosban nem áll rendelkezésre pótküldött, országosan – a 

legtöbb szavazatot érte el, és 

b) akivel szemben nem áll fenn a küldötté válást kizáró ok. 
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12. Az elnökségi tagok megválasztására vonatkozó sajátos szabályok 

43. § 

(1) Az elnökségi tagok megválasztására a Szaktv.-nek a kamarai tisztségviselők 

megválasztására vonatkozó általános szabályait az e tisztségekre irányadó rendelkezések 

figyelembevételével kell alkalmazni. Az elnökségi tagok jelölésére és megválasztására a 

jelen Alapszabálynak a küldöttek jelölésére és megválasztására vonatkozó szabályait kell 

alkalmazni a jelen §-ban meghatározott eltérésekkel. 

(2) Mind a jelöltség vállalásánál, mind a jelölésnél meg kell adni a választási szervek 

részére jelölt nevét, igazolványszámát, valamint annak a tisztségnek (elnökségi tag) a 

megjelölését, amelyre a jelölés vonatkozik. 

(3) Egy igazságügyi szakértő csak egy igazságügyi szakértőt jelölhet érvényesen elnöknek 

és 4 igazságügyi szakértőt jelölhet érvényesen elnökhelyettesnek.  

(4) A szavazás eredményének a megállapítására a Szaktv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

13. A tisztségviselők nyílt választására vonatkozó szabályok 

44. § 

Azoknak a tisztségviselőknek a megválasztására, akiket a Szaktv. vagy az alapszabály 

alapján nem titkos szavazással kell megválasztani, a jelen alcím rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

45. § 

(1) A választásra a tisztségviselő megválasztására jogosult szerv ülésén kerül sor. 

(2) A választás és a jelölés lebonyolításában választási szervek nem vesznek részt. 

(3) A választást jelölés előzi meg. 

(4) A jelölést legkésőbb a választásra jogosult szerv ülésén, a választást megelőzően az 

ülést levezető elnöknek kell bejelenteni, erre az ülés meghívójának megküldésével a 

jelölésre jogosultakat figyelmeztetni kell. 

(5) Az, aki a választásra jogosult szerv ülésén nem jogosult felszólalni, jelölését a 

választást megelőző napig beérkezőleg adhatja le a választásra jogosult szervnél. E 

határidő jogvesztő. 

(6) Törvény, az Alapszabály vagy a választásra jogosult szerv ügyrendje eltérő 

rendelkezése hiányában a jelöltség megszerzéséhez a választásra jogosult szerv ülésén 

megjelent szavazásra jogosultak 10%-ának, de legalább egy főnek a jelölése szükséges. 
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46. § 

(1) A levezető elnök a megfelelő számú jelölésre jogosulttól érkezett, érvényes jelölések 

számba vétele, valamint a tisztség ellátására vonatkozó feltételek és kizáró okok 

fennállásának a vizsgálata után ismerteti a jelöltek listáját. 

(2) A levezető elnök a jelöltek nevét névsor szerint teszi fel szavazásra. 

(3) Egyetlen tisztségviselő választása esetén a tisztségre megválasztottnak – törvény, az 

Alapszabály, vagy a választásra jogosult szerv ügyrendje – eltérő rendelkezése hiányában 

az a jelölt minősül, aki a szavazáson a legtöbb szavazatot kapta, és megválasztását a jelen 

lévők többsége támogatta. 

(4) Ha egyetlen jelölt megválasztását sem támogatta a jelen lévők többsége, ugyanazon a 

napon második fordulót kell tartani. A második fordulóban az a 2 jelölt vesz részt, aki az 

első fordulóban a legtöbb szavazatot kapta. A második fordulóban megválasztottnak az a 

jelölt minősül, aki szavazataránytól függetlenül a legtöbb szavazatot kapta. 

(5) Több tisztségviselő választása esetén a tisztségre megválasztottnak – 

szavazataránytól függetlenül – azokat a jelölteket kell tekinteni, akik a legtöbb szavazatot 

elnyerték. 

47. § 

Abban az esetben, ha szavazategyenlőség miatt a jelölt vagy a megválasztott személye 

nem állapítható meg, a választásra jogosult szerv ülésének nyilvánossága előtt az 

érintettek közül sorsolással kell választani. 

IV. Fejezet 
Kamarai ügyek 

48. § 

(1) A Kamara közigazgatási hatóságként jár el a következő ügyekben: 

a) felvétel a szakértőjelölti nyilvántartásba, törlés a nyilvántartásból, 

b) szakértőjelölti igazolvány kiállítása, 

c) kamarai tagdíj meg nem fizetése miatt a kamarai tagság megszüntetése, 

d) a kamarai tagság Szaktv.-ben meghatározott szüneteltetésének engedélyezése, 

szünetelés meghosszabbítása, szünetelés visszavonása, és 

e) a kamarai tagságnak a Szaktv.-ben meghatározott okból történő felfüggesztése. 
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V. Fejezet 
A Kamara gazdálkodása 

49. § 

(1) A Kamara a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetés keretei között gazdálkodik. 

(2) A Kamara a működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat a bevételeiből fedezi a 

felelős gazdálkodás és az átláthatóság elveire figyelemmel. 

(3) A Kamara céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. 

(4) A Kamara a főtitkár jóváhagyásával gazdálkodási szabályzatot fogad el. 

(5) A Kamara gazdálkodására a Szaktv. és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

50. § 

(1) A Kamara bevételei 

a) az igazságügyi szakértők által a Kamara részére fizetett tagdíj, 

b) a kamarai költségátalány, 

c) a hatósági feladatai ellátásával összefüggésben beszedett igazgatási szolgáltatási díj, 

valamint 

d) a fegyelmi eljárási díj és a fegyelmi eljárásban kirótt pénzbírság. 

(2) A Kamara törvényben nem szabályozott bevételei a következők: 

a) a Kamara szolgáltatásainak ellenértéke, 

b) az etikai eljárás költségtérítése, 

c) a fegyelmi eljárás során keletkezett iratokból való másolatkiadás költségtérítése, 

d) adományok, támogatások, 

e) pályázati összegek, 

f) egyéb bevételek. 

(3) A kamarai szolgáltatások körét és ellenértékét – a jogszabályok és az Alapszabály 

keretei között, a felelős gazdálkodás és az átláthatóság elveire, valamint a Kamara 

költségvetésére figyelemmel – az elnökség állapítja meg. 

51. § 

A Kamara szerveinek és tisztségviselőinek igazolt költségei – az elfogadott költségvetés 

által meghatározott keretek között – a Kamara költségvetését terhelik. 
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52. § 

A fegyelmi büntetésként kiszabott pénzbírságot a Kamara a működésével kapcsolatban 

felmerült kiadások fedezeteként használja fel. 

53. § 

(1) A fegyelmi eljárás során keletkezett iratokból való másolatkiadásért a közigazgatási 

hatósági eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért az illetékekről 

szóló törvény szerint fizetendő illeték összegének megfelelő összegű költségtérítést kell 

fizetni. 

(2) Az első másolaton felüli másolatok költségtérítését a kérelmező előlegezi. A Kamara a 

költségek előlegezésére a kérelem előterjesztését követően haladéktalanul, de legfeljebb 

3 munkanapon belül az előlegezendő költség megjelölésével, valamint a kiszámítására 

vonatkozó indokolás megjelölésével végzésben kötelezi a kérelmezőt. Amennyiben a 

kérelmező az előlegezési kötelezettségének nem tesz eleget, annyiban a Kamara a 

másolatkészítési kérelmet elutasítja. 

(3) A fegyelmi bejelentéssel egyidejűleg a fegyelmi eljárás díját a Kamara e célra vezetett 

számlaszámára egy összegben kell megfizetni. 

VI. Fejezet 
Kötelező szakmai képzés 

54. § 

(1) A Kamara tagja köteles részt venni a Kamara által szervezett szakmai képzéseken. 

(2) A Kamara által szervezett szakmai képzések meghatározása az Oktatási Bizottság 

előkészítése és a szakmai tagozatok véleménye alapján a Küldöttgyűlés feladata. 

(3) A szakmai képzés esetében meg kell határozni, hogy az mely szakterületek tagjai 

számára kötelező. 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

14. Hatálybalépés 

55. § 

(1) Ez az Alapszabály a miniszter általi jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba. 

(2) A főtitkár a miniszter által jóváhagyott alapszabályt annak kézhezvételét követően 

haladéktalanul, de legfeljebb egy munkanapon belül – a hatálybalépés naptári napjának 

feltüntetésével – közzéteszi a Kamara honlapján. 
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15. Átmeneti rendelkezések 

56. §1 

57. § 

(1) A jelen Alapszabály hatálybalépését követő küldöttgyűlésen a jelen Alapszabállyal 

létesített és a küldöttgyűlés által megválasztandó, illetve a kiesett tisztségviselők helyett 

új tisztségviselők választására sort kell keríteni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti választás lebonyolításának előkészítése és lebonyolítása 

céljából az elnökség választja meg a 3-3 rendes tagból és 3-3 póttagból álló választási 

bizottságot, jelölőbizottságot, valamint szavazatszámláló bizottságot. 

58. §2 

                                                           
1 Hatálytalan. 
2 Hatálytalan. 


